
Rafael Fernandes da Silva 

Brasileiro, Solteiro, 28 anos 

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 590 – Diadema / SP 

Telefone: (11) 99386-2918 

E-mail: rfernandes4294@gmail.com  

 
OBJETIVO 
 
MERCADO DE CAPITAIS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS / MARKETING / PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 
FORMAÇÃO 
 

• Publicidade e Propaganda – Estácio de Sá (EAD) – Cursando 3° Semestre 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

• Controle Soluções Empresarias LTDA – 09/2011 até 07/2012 
 
Cargo: Assistente Financeiro 
Principais atividades: Contas a pagar, a receber, tesouraria, conciliação contábil e bancária, fluxo de 
caixa e apuração de impostos. Implantação do ERP Protheus / Microsiga. 
 

• Mapfre DTVM – 11/2012 até 08/2013 

Cargo: Estagiário 
Principais atividades: Estágio na área de BackOffice, atuando diretamente com o passivo de fundos. 

• VGV AAI LTDA – 08/2013 até 08/2015 
 
Cargo: Estagiário 
Principais atividades: Estágio na área de BackOffice, atuando diretamente com o passivo de fundos, 
cadastros de cotistas PF e PJ em bancos e corretoras, com apoio total a área comercial da empresa. 
 

• Claritas Administração de Recursos LTDA – 08/2015 – 09/2017 
 
Cargo: Analista de Operações 
Principais atividades: Responsável pelo operacional (Midlle Oficce) dos fundos da casa. Divulgação de 
cotas e relatórios de rentabilidades, cadastros, e atendimento a clientes diretos e via distribuidores. 
Atuação direta na analise e liberação das carteiras (fundos de investimentos), controle de caixa dos 
fundos, aluguel de ações, negociações de títulos de Renda Fixa diretamente para os fundos de 
investimentos da Casa. 

 

• TRX Investimentos Imobiliários – 03/2018 – 10/2018 
 
Cargo: Analista de Gestão Fundos Imobiliários 
Principais atividades: Gestão completa dos fundos (FIP’s, FII’s, FIDC) da casa, análise e conferência 
das carteiras, liberação de cotas ao mercado, controle de recebimentos de aluguel e pagamento das 
despesas (fluxos de caixa), cadastros e atualizações dos cotistas e SPE’s, controle mensal de 
amortizações e patrimônio separado dos CRI’s referente a Securitizadora. 
 

• True Securitizadora S.A. – 10/2018 – 09/2019 
 
Cargo: Analista de Operações 
Principais atividades: Controle e acompanhamento diário das séries de CRI e CRA emitidos pela 
empresa, validação de PU, apuração e recebimentos dos lastros, pagamentos aos cotistas via CETIP, 
verificações dos índices de garantias. Atuação direta em novas emissões, analise e estruturação da 
curva, cadastros dos ativos na B3, acompanhamento até a data de integralização. 
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• Propel Investimentos LTDA – 10/2019 – 11/2019 
 
Cargo: Analista de Operações 
Principais atividades: Controle operacional diário do FIDC e FIC FIM, consolidação de recebíveis, 
relatórios de concentração de sacado e cedente, fluxo de caixa, cadastro de novos cedentes e sacados, 
lançamento das antecipações (duplicatas) nos sistemas. Acompanhamento das mídias sociais da 
empresa, criação de artigos para o blog, e métodos de divulgação para os fundos da casa, além da 
própria empresa. Controle e análise diáriamente das carteiras administradas, controle FOF, cálculo de 
carteiras e liberação das cotas, e solicitação e acompanhamento de câmbios. 
 

• Planner Truste DTVM LTDA – 12/2019 – Atual 
 
Cargo: Analista de Operações Fiduciárias 
Principais atividades: Analise e controle gerencial das operações emitidas pela empresa, validação de 
minutas para inicio da operação, implantação da metodologia de cálculo remuneratório, controle de 
garantias com base nas datas estipuladas em cada contrato, apuração e confecção do Relatório Anual 
com todas as operações ativas. Acompanhamento das mídias sociais da empresa, criação de artigos 
para o blog, e métodos de divulgação da qualificação da empresa perante o Mercado de Capitais. 

 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

• Espanhol – Intermediário (C.E.L. Amadeu Olivério) 

• Pacote Office Avançado 

• Excel Macro e VBA 

 
PERFIL PROFISSIONAL 
 

• Perfil hans on, com grande facilidade em aprender e trabalhar em grupo, poder se relacionar com 
clientes e parceiros. Sempre se mantendo atualizado com as necessidades do mercado de atuação. 
Trabalho sempre para contribuir com o crescimento da empresa e buscando sempre o meu crescimento 
pessoal e profissional. 


